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 سالم!دوستان عزيز! 
 نگاه كلي: •
 بندي كنكور سال قبل طراحي شده بود. مطابق با بودجه پرسش 25: آزمون در قالب بودجه بندي •

 . بود پيش دانشگاهيحث ااز مب اًآزمون تمام

 
 خوب و روتين و مطابق انتظار بودند. ها پرسشتمام : پرسش 4  :گرامر هاي پرسش
نقشهاي مختلف (اسم، صفت، فعل و  بودجه بنديسواالت و نيز از نظر عمده پراكندگي  فيت و: كيپرسش 8 :لغت هاي  پرسش

بود كه البته در كتاب درسي نيست  "صادر كردن، منتشر كردن"به معني  issueلغت  83پاسخ سوال  قيد) مناسب و خوب بود.
كه البته نادرست  surprisingغلط اندازي مثل به دليل گزينه هاي  84ولي سابقه طرح در كنكورهاي سالهاي قبل را دارد. سوال 

دشواري بود كه در پايين بيشتر توضيح  پرسش 87 پرسشداري بود.  نكته نسبت بايد باشد، سوال به surprisedاست و به صورت 
 دهم. مي

 
 88 پرسشاشت. گرامر د پرسش 1ب و كَو پرسش 4. بود  مطابق انتظار يو كم از نظر كيفي ها پرسش:  پرسش 5 :كلوزبخش 

 شد كه خارج از كتابهاي درسي است ولي با رد گزينه قابل پاسخگويي بود. (به طور سنتي) مي traditionallyپاسخش كلمه 
 

دو متن نزديكتر شدن به استاندارد كنكورهاي دو سال قبل (نسبت به آزمون سنجش قبل)،  با وجود:  متن خوانيسواالت 
 (به ويژه متن اول).كنكورهاي اخير بود  ساده تر از از نظر سختي  هاي گذشته ونكوركوتاهتر از استاندارد معمول ك

 
 

 ارزيابي مي كنم. 85درصد نفرات برتر را باالي كنكور گذشته بود.  آسانتر ازبه طور كلي سطح آزمون   :ارزيابي كلي آزمون •
 

 گير: هاي دشوار يا وقت پرسش
كرديد،  باه متعجب، سورپريز شده معني ميتشارا به  surprisingغلط اندازي بود چون اگر گزينه  پرسش 84 پرسش :سوال نكته دار

يعني سورپريز  surprisingختم مي شوند حالت كنندگي و فاعلي دارند و لذا  ing–اشتباه مي زديد. بايد دقت شود صفات فاعلي كه به 
مي زنم برخي از شما سراغ گزينه از طريق يك ايميل. حدس  يعني مستقيماً straight through an emailعبارت  87 پرسشدر كننده. 

عل اصلي قرار بگيرند: به عبارت ديگر ف ppختم مي شوند بايد قبل از  ly–حالت كه معموال به  دهايهاي ديگر رفته باشيد. توجه كنيد كه قي
 و .... . easily disturbedيا مثال  comfortably informedبايد بگوييم 
 

 :هنمودهار
درصد  95-90توان  ت بتوان گفت ميأبيني هستند و شايد به جر زيادي قابل پيش تا حد مباحث گرامر و لغت واقعاً) 1

است  دستيابيراحتي قابل  به ) تقريباًپرسش 25از  پرسش 12درس زبان ( ي بيني كرد. اين يعني نصف نمره شرا پي هايشان پرسش
 بشناسيد و روي آنها كار كنيد.به شرطي كه مباحث مهمتر و قلق ها را 

 درصد زدند!!!! 50درصد پذيرفته شدگان زبانشان را باالي  9تجربي فقط  ي  دررشته مثالً 93در عين حال توجه كنيد كه در كنكور 
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، براي زبان وقت مديريت زمان ضعيفس زبان آخرين درس دفترچه عمومي است و بسياري از اوقات دانش آموزان به دليل در) 2
خواستند به  گذارند در حالي كه اگر سر حوصله و بدون عجله مي كم مي آورند و نمره بد خود را پاي سخت بودن آزمون مي

 )يا شايد هم بايد به درس زبان در اولويت جلوتر از قبل پاسخ دهيد.( شد. پاسخ دهند، نتيجه بسيار بهتر از اين مي ها پرسش
ايرادتان كجاست: آيا سرعتتان كم است، بي دقتيد،  كنيد به خوبي تحليل كنيد تا ببينيد دقيقاً حل مي خانهدر  را كه آزمونهايي) 3

استنباطي را غلط  هاي پرسشگرامرها يادتان رفته، بعضي لغات را جدي نگرفته ايد، در متن خواني با لغات جديد مشكل داريد، 
  .....؟ هر مشكلي راه حلي و هر قفلي كليدي دارد.و لغاتتان ضعيف است  ي جواب مي دهيد، دامنه

ساعت به زبان اختصاص دهيد و با تحليل آزمونهايي كه مي دهيد كم كم درصدتان را باال  1تا توصيه مي كنم روزي نيم 
 ببريد!

 
جدي فرا رسيده است. اگر  ) اگر زبانتان خيلي تعريفي ندارد و در طول سال كم كاري كرده ايد، آستينها را باال بزنيد! وقت تالش4

پايه ضعيفي داريد توصيه مي كنم ابتدا با موارد زود بازده تر مثل گرامر و لغت شروع كنيد (حتما ابتدا پايه و بعد پيش)  و بعد كم 
 كم روي سواالت ساده تر درك مطلب (حدس معني لغت، مرجع ضمير و ...) هم كار كنيد.

بوده است. خوب از خود  قسمت متن خوانيغير معمولي آسان بود، اگر مشكل اصليتان در ) صرف نظر از اين آزمون كه به طور 5
كنيكهاي متن خوانيمن چقدر روي بپرسيد:  كار كرده ام و تمرين متن و كلوز داشته ام كه انتظار دارم عملكردم در اين آزمون  ت

يادتان باشد ي مهارتهاي درك متن هم تمرين فراوان كرده ام؟هتر باشد؟ آيا من تنها به خواندن گرامر و لغت بسنده كرده ام يا روب
  خواني است كه تكنيكهايي دارد و نيازمند تمرين بسيار زياد است. درس زبان از بحث متن هاي پرسش% حجم 50
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